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Slovo redakce

Dostává se Vám do rukou nulté číslo ZPRAVODAJE CECHU
Mechanických Zámkových Systémů.
Úvodní číslo jsme se rozhodli věnovat představení těchto “novin” neboli informačních listů, či jak je každý nazve, zkrátka
zpravodaje, který se bude snažit o pokrytí co možná nejširšího
záběru novinek, aktualit a informací tak, aby byl pro členy Cechu
MZS přínosem a kvalitní, smysluplnou odezvou činnosti Cechu
jako organizace.
Struktura a obsah zpravodaje vychází z jeho četnosti. Zpravodaj bude vycházet jedenkrát za 1/4 roku. To je dostatečná doba
na zpracování kvalitního čísla, jak z obsahové, tak informační
stránky. Rozhodnutí o čtvrtletní periodicitě vyšlo ze zasedání
představenstva v Plzni 17.9.2010. Jednak z důvodů časové
náročnosti, která je pro přípravu každého vydání zpravodaje
zapotřebí a také, jak se říká, selským rozumem a úvahou nad tím,
že se přecijen “tolik” událostí v Cechu i ve společnosti za jeden
měsíc neodehraje.
Navíc v naší oblasti zámkových systémů a klíčových řešení se
také pokrok či inovace ubírají mírnějším tempem, než “nový
patent, profil nebo zámek” každý měsíc na trhu... Jistě stojí za
zmínku i finanční úspora, kdy se vydá namísto 12 čísel jen 4,
ovšem o to kvalitnější a přínosnější.
Počet stran není pevně stanovený hned z několika důvodů.
Hlavní věcí je rozdílná nárorčnost na délku textu, například u odborného výkladu konkrétní problematiky se může stát, že článek
vč. fotografií zabere 2-3 strany, a v závislosti na počtu informací,
které se pro dané číslo mají uveřejnit, tak může mít zpravodaj o
několik stránek více nebo naopak méně.
Čili tolik o zpravodaji jako inovovaném titulu pro Cech MZS.
Vydávat jakýkoliv titul je na první pohled snadná a jednoduchá
věc. Až když se do toho člověk ponoří, zjistí, že snad není
složitější a zodpovědnější práce, než snaha o korektnost, gramatickou správnost a hlavně, aby se vše líbilo a čtenářům přišlo
zajímavé, podnětné a ne nudné, zbytečné či bezobsažné...
Považuji psaní a vydávání dobrých novin nebo periodik za
určitou výsadu, zodpovědnost a poctu, které je třeba si vážit, a
takto k celé záležitosti i přistupovat.
Doufám a věřím, že se tento přístup vyplatí a “Vy, vážení a
milí členové, kolegové, přátelé, tyto snahy oceníte”. Budu rád
za každou poznámku, podnět a připomínky, které Vám budou
připadat důležité, opodstatněné a povedou ke zkvalitňování nejen
zpravodaje ale i celé činnosti Cechu MZS.

Co od zpravodaje čekat?

Vedle úvodního slova se zde budou objevovat i pravidelné

rubriky, které budou informovat o dění a činnosti uvnitř Cechu,
v rámci jednotllivých odborných sekcí a rovněž tak o aktivitách,
které bude Cech MZS prosazovat a vytvářet jak na mezinárodním poli, tak na na domácí scéně v rámci projektu a spolupráce
se státní správou.
Jednotliví členové tvoří základ a sílu naší organizace. proto je
důležité, aby Cech MZS fungoval, v jakémkoliv ohledu, jednotně
a vytvářel podmínky pro rozvoj každého z Vás. To ve své
podstatě znamená, převedeme-li tento úhel pohledu ke zpravodaji, že jednou z velkých snah tohoto čtvrtletníku bude psat a
informovat o zajímavostech ze života Cechu a jeho členů. Aby
se i členové z opačných konců republiky, a zvláště noví členové
mohli lépe poznávat, sdělovat svoje myšlenky, úspěchy, nápady
nebo naopak varovat ostatní, v případě osobní špatné zkušenosti
s tím, či oním “zámkem, řešením, problémem, situací”.
Pokud se někdo dočká významnějšího životního jubilea, rádi o
tom budeme informovat, v medailonku o tomto členovi, spolu s
přáním všeho nejlepšího!!!
Následující odstavce patří pospisu rubrik, které se budou na
stránkách pravidelně objevovat...
Za redakční radu: Tomáš Pospíšil
Technická sekce
Tato rubrika bude asi nejobsáhlejší, neboť se bude věnovat
hlavní činnosti většiny členů a bude informovat o veškerém dění,
programu a směru sekce, jakož i publikováním nejrůznějších
návodů, poznatků, řešení a novinek z oblasti MZS.
Správní sekce
V této rubrice se dozvíte vše, co se týká legislativních a právních
výkladů předpisů, vyhlášek a nařízení, které se našeho Cechu
týkají. Rovněž uvádění rozdílů norem a odlišností jednotlivých
označení na pravou míru (např. užitný v s. průmyslový vzor, aj.).
Dále se rubrika bude věnovat aktualitám webových stránek a
vydávání zpravodaje.
Zahraniční sekce
Novinky ze světa zahraničí a naší aktivity v rámci partnerství a
členství v evropských organizacích.
Hospodářská komora
Dění, spolupráce, novinky a prosazování záměrů Cechu v HK.
Inzerce a reklama
Všem členům je také dána možnost mít reklamu a inzerovat zde! Jelikož bude zpravodaj distrubuován na mnoho míst- MVČR, PČR, HK, Hasiči a ostatní bezpečnostní složky ČR,

jakož i vybraná místa soukromého sektoru.
CENY INZERCE: (v Kč, bez DPH)
V1-celá strana (186x265mm)
5000,S2-půl strany na šířku (186x130mm) 2500,V2-půl strany na výšku (90x265mm) 2500,S4-čtvrt strany na šířku (186x63mm) 2000,V4-čtvrt strany na výšku (90x130mm) 2000,S8-osmina strany na šířku (90x63mm) 1500,-

Řádková inzerce členů do 200 znaků - zdarma
Za redakční radu: Tomáš Pospíšil
Zápis z VH v Tišnově, konané 13.-14.5.2011, naleznete vyvěšené
na webových stránkách Cechu. www.cmzs.cz
Za představenstvo Ing. Petr Fráz

Analýza současného stavu, struktury a organizace

Od roku 1994 – po současnost...

● Cech MZS měl do poloviny září roku 2011 organizaci a strukturu, která se logicky odvíjí od stanov a legislativních náležitostí.
Tj. představitele – cechmistra, představenstvo a dozorčí radu.
● Cech vznikl registrací v r. 1994 – tedy jeho působnost činí 17
let. Za celou tuto dobu se významnější restrukturalizace cechu
neuskutečnila.
● Výtahem ze stanov:
čl.3: Základním posláním CMZS je ochrana majetku, podpora
drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování
potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k
zahraničí
čl.3 – bod.2: Spolupracuje s centrálními úřady, pojišťovnami,
výrobci a dovozci zámkové techniky a se všemi organizacemi se
vztahem k ochraně majetku nebo pro zlepšení vzájemné informovanosti v profesních technických, ekonomických a jiných
otázkách.
čl.3 – bod.3: Organizuje odborná školení, zkoušky praktiků,
odborníků i znalců a vydává příslušná osvědčení, Pečuje o trvalý
růst odbornosti členů CMZS.
čl.3 – bod.5: Prosazuje postupné zavádění kategorizace zámkové
techniky a upřesňuje tak systém zabezpečení objektů v závislosti
na výši chráněných hodnot a systému
pojišťění.

● Mnohé bylo jistě správné a přineslo zvýšení odbornosti členů
Cechu. Především školení nouzového otevíraní, školení pro
trezory a problematiku s trezory spojenou, zkoušky nouzového
otevíraní pod odborným vedením kolegů z řad členů a vedení
Cechu. Odborná školení výrobců zámkové techniky jako Tokoz,
Rostex a další. V těchto kvalitních aktivitách, bychom i nadále
chtěli pokračovat v rámci našeho projektu v odborných sekcích a
z lektorů navrhnout mistry příslušných sekcí.
● Ovšem poslední vývoj a události ze života členů Cechu jasně
ukázaly na potřebu a nutnost změny. Nové vedení v čele s cechmistrem má stejný názor jako řada členů a představuje ve svém
projektu nový směr.

Návrh změn pro nový směr – vize a koncepce

● 17. 09. 2011 na zasedání představenstva v Plzni byl schválen
koncept vzniku sekretariátu Cechu (dle stanov), jakožto výkonného orgánu a vznik odborných sekcí. Dále byl schválen projekt
„Bezpečná země“ jako hlavní produkt Cechu, ze kterého vychází
program Cechu na rok 2012 s vizí na další 2-3 roky.
● Zde se Cech jako organizace potkává ve všech bodech
hlavních cílů a poslání, které si vytýčil ve stanovách!
● Projekt byl vypracován jako celonárodní a posléze nadnárodní
osvětová kampaň s několika hlavními cíly:
- Pozvednutí Cechu jako organizace, která je schopná vytvářet
projekty celoplošného rozsahu
- Projekt bude postupně vytvářet program Cechu pro širokou
členskou základnu
- Zapojení široké členské základny je cesta k lepší konformitě
Cechu
- Pomocí projektu podporovat členy Cechu-jejich konkurenceschopnost a zapojení do projektu
- Prohlubovat integritu Cechu v centrálních institucích na celostátní úrovni (MVČR, PČR a další)
- Etablovat se na mezinárodním poli díky projektu a tím být
rovnocenným a silným partnerem v rámci EU organizací
- Přiblížit a otevřít Cech široké i odborné veřejnosti – vliv na
nové členy a prestiž samotného Cechu
- Vytvořit váženou a důstojnou organizaci, která se podílí na
tvorbě trvalých hodnot společnosti
- Být členem cechu by mělo znamenat punc kvality a úroveň
odborné nabídky či služeb
- Zahájit spolupráci s PČR prostřednictvím široké členské
základny (preventivní školení, atd.)

čl.5–bod.2.7: Dbát na vysokou odbornou úroveň ve své činnosti.

● V rámci těchto událostí se rovněž na zasedání představenstva v
Plzni schválilo zřízení odborných sekcí, které budou koordinovat
a naplňovat program cechu společně ruku v ruce s projektem,
aby se nový směr Cechu nastartoval co nejdříve. Tyto změny by
měla pocítit hlavně členská základna, která je v tomto ohledu
nejdůležitějším prvkem!
Po několika variantách se představenstvo ujednotilo pro vznik tří
sekcí...
1) Technická sekce - do této sekce jsou zahrnuty zánky, zám
kové systémy, nouzové otevírání, trezory, autozámky,
bezpečnostní dveře, mříže.

● Tento výtah, prezentuje v kostce hlavní poslání cechu. Tyto
cíle a poslání se však nepodařilo uceleně naplňovat po dobu
působnosti cechu. Nebyla předložená ucelená koncepce strategie, která by zajišťovala naplňování těchto úkolů-cílů v komplexní míře.

2) Správní sekce - zde jsou zahrnuty výklady norem, patentů,
užitných či průmyslových vzorů, technických řešení a ochranných známek, podněty pro představenstvo v oblastni dodržování platných norem a pravidel směřujících k ochraně trhu,
správa nových webových stránek Cechu a tento zpravodaj!

čl.3 – bod.8: Navazuje a udržuje vztahy s odbornými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.
čl.5–bod.1.6: Předkládat návrhy a námitky vedení CMZS a podklady do Zpravodaje CMZS.

3) Zahraniční sekce - informace a novinky z ELF v rámci
členství Cechu od roku 2012. Spolupráce se zahraničím.
● Sekce budou řízeny “mistrem odborné sekcce”, který si
vybere pro svoji práci a organizaci programu sekce (od
borná školení, seináře, setkání členů sekce, apod.) jednoho
nebo dva asistenty.
Za představenstvo: Ing. Petr Fráz

Zahraniční sekce
Návštěva sněmu ÖIS v Salzburgu
Ve dnech 6.-8.10.2011 se konal v Salzburgu pravidelný sněm
ÖIS (Österreichische Interessantengemeinschaft für Sicherheit –
Rakouské zájmové sdružení pro bezpečnost).
ÖIS je zájmovým sdružením dvaceti (!) členských odborných
firem, zabývajících se komplexními dodávkami a službami
v celém rámci zabezpečovací techniky v oblasti mechaniky,
elektroniky i mechatroniky (klíčová služba, mechanické a
elektronické přístupové a ochranné systémy, trezorová technika,
nouzové otevírání, poradenství a mnohé další) – blíže viz též
www.oeis.at.
ÖIS funguje v zavedeném spolkovém prostředí a má obdobné
cíle jako CMZS (intenzivní školící činnost, budování trhu
pomocí inovativních produktů a konceptů, výměna zkušeností
mezi odporníky a spolupráci s výrobci a dodavateli), je tudíž pro
nás vhodným partnerem pro další kooperaci. ÖIS je otevřeným
společenstvím, nicméně upřednostňuje kvalitu své členské
základny před kvantitou členů.

Sněm ÖIS navštívili ve dnech 7.-8.2011 za CMZS členové
představenstva Ing. Buk a Ing. Schwarz. Zástupci CMZS seznámili sněm v rámci své prezentace se strukturou Cechu, s jeho
dosavadním průběhem a zejména s výhledy do nejbližší budoucnosti jako je restrukturalizace činnosti, nové projekty (safe
country), vstup do ELFu a předpokládaný kontakt s Interkey.
Informovali jsme o spolupráci Cechu s hospodářskou komorou,
o nově připravovaných webových stránkách, o Zpravodaji Cechu
apod.

Setkání s prezidentem ELF

4.10.2011 se v Praze, v hotelu Corintia Towers, konalo setkání
zástupců CMZS (členové představenstva: Ing. Buk, Ing. Fráz a
člen sekretariátu T. Pospíšil) s prezidentem asociace ELF (European Locking Federation) panem Davidem O´toolem, jakožto
první seznamovací a informační schůzka Cechu, jako nového
člena od roku 2012. Setkání se neslo v nadšeném a zvídavém

duchu. Byla představená struktura Cechu, vize na rok 2012
spolu s plánovaným zahájením projektu “Safe Country” a
nástin představ společné cesty v rámci členství v ELFu. Projekt “Safe Country” vzbudil největší zájem prezidenta O´toola,
který vyjádřil přání, aby zástupci CMZS prezentovali tento
projekt spolu s představením Cechu, jako nového člena, na
mezinárodní konferenci ELFu v Římě. Bohužel, z časových
důvodů a vyšších nákladů na dopravu a ubytování, k cestě do
Itálie nakonec nedošlo. Omluva z neúčasti však již byla zaslána
s tím, že představení Cechu a projektu proběhne při další možné
příležitosti.
Zájem ze strany ELFu byl citelný od začátku setkání. Tak jako
Cech, je i ELF ogranizací sdružující hlavně klíčníky a zámečníky
pro zvyšování jejich odborné kvalifikace, která pořádá školení a
výměnu zkušeností z jednotlivých zemí Evropské Unie. Dalším
významným cílem ELFu je také “klarifikace” výkladu legislativních předpisů a norem, spolupráce se státní správou za účelem
zlepšení a zjednodušení právní problematiky.
Po vzájemných dotazech a vyjádření již zbytek setkání provázela
neformální konverzace a rozloučení.
Zahraniční spolupráce: Ing. Ivo Buk

Správní sekce
Projekt Bezpečná Země (Safe country) - krátkodobé a
dlouhodobé cíle projektu
Každá oborová orgaizace, která sdružuje členy stejných profesí a zájmů, v dnešní době, působí nebo by měla působit
dvěma hlavními směry. První je působení uvnitř. Svým členům
chystá programy, setkání, školení a jiné aktivity. Druhý směr je
působení navenek neboli “vně” ogranizace. to znamená, jakým
způsobem chceme, aby se o nás
vědělo. Jakým jsme přínosem
pro společnost. Jak o sobě
dávámě vědět! Se zvyšující se
odborností a nabídkou produktů
či služeb je také důležité, aby
lidé, zákazníci i ostatní věděli,
jak jsme schopní, co vše
dokážeme, a jak se také chceme
vypořádat s tím, že spousta
prodejců praktikuje zavádějící
a klamné způsoby prodeje - jen
aby prodali. Ukázat pravdu a
způsoby, jakými se pravdy dopátrat, věříme, že lidé skutečně
ocení! Podstatnou výhodou je záštita státu (MVČR) a postupná
integrace spolupráce s PČR. Zasedání poradního sboru MVČR,
odboru prevence kriminality, se koná 21.11.2011, kde budou
zástupci CMZS tento projekt představovat pro schválení převzetí
záštity MVČR.
Prezentace projektu členům proběhne na valné hromadě
11.11.2011 ve Vyškově. Další informace jsou vyvěšené na internetových stránkách Cechu.
Za představenstvo: Ing. Petr Fráz, Tomáš Pospíšil

Nové internetové stránky
Potřeba nových internetových stránek pro Cech MZS je takřka
neodiskutovatelná a v rámci nového směru, chystaných odborných sekcí a projektu, nezbytná záležitost. Ukazuje se
správný i záměr zpracovat s novými stránkami rovnou i verzi
anglickém jazyce, neboť už z podstaty zahraniční sekce a
zájmu o projekt, minimálně v asociaci ELF, je perspektivní,

když se bude Cech prezentovat od začátku roku 2012 (což je i
vstup CMZS do ELFu) také ve světovém jazyce.
Nové stránky, blíže popsané v analýze na stávajícím webu
Cechu, nabídnou celou řadu výhod a současných technologií, jak
být na internetu vidět, a dále umožní členům, kteří nemají vlastní
webové stránky, ale pouze firemní katalogový zápis na některém
z portálů, aby napsali, o své provozovně/firmě, více informací a
přidali i fotografie.

• Navrhování, výroba a montáž systému generálního klíče
• Výroba klíčů všeho druhu
• Otevírání bezpečnostních zámků, dveří, úschovných objektů a
automobilů.

Úřady práce naplňují vyhlášku, že každá rekvalifikace z prostředků politiky zaměstnanosti je zakončená
zkouškou NSK (pokud je již zapsána). Novela zákona
č.179/2006 představuje:
1. Nově dílčí kvalifikace je rovnoprávná pro získání
živnostenského listu s dokladem počátečního
vzdělání.
2. Zvyšují se požadavky na transparentnost
provádění zkoušek autorizovanými osobami.
3. Změnu názvu na dílčí profesní kvalifikace.
Zástupce cechu při HK ČR aktivně sleduje dění a důležité informace, které se dotýkají našeho podnikání. Následně je předává
na vědomí všem členům cechu. Aktuálně se zabýváme problematikou nouzového otevírání resp. legislativou, která řeší vstup
do uzavřeného objektu, bytu či domu. Toto se týká především
kolegů, kteří provádějí nouzové otevírání dveří.
Zástupce cechu pro HK-ČR: Ing. Petr Fráz

Zajímavosti a aktuality...
výročí 20let společnosti EVVA na českém trhu a 111 let
od založení rodinné firmy GUARD-Mudroch v Tišnově
na Moravě

Hospodářská komora
Informace o spolupráci Cechu MZS

- V průběhu roku 2011 jsme se podíleli na připomínkování v
oblasti legislativy.
- V oblasti vzdělávání jsme pokračovali v stanovení zásad a
odborné způsobilosti pro kvalifikaci v oboru „ZÁMKAŘ“.
Pod Sektorovou radou byla vytvořena pracovní skupina, která
měla za úkol připravit podklady s cílem zařazení dílčí kvalifi
kace „Zámkař“ do registru NSP a NSK2 (Národní soustava
povolání a Národní soustava kvalifikací). Tento úkol byl splněn
v I. etapě a po konečných úpravách kolegů Ing.Koktana a Ing.
Fráze pod záštitou sektorové rady, také předán k projednání na
MŠMT.

Odborná způsobilost byla zařazena do těchto témat a
dále rozpracována do jednotlivých kritérií a hodnocení:

• Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž
bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
• Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří,
úschovných objektů a automobilů
• Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu
• Montáž a oprava zámků

Píše se rok 1900
Firmu založil český podnikatel Karel Mudroch ve Vídni
v roce 1900 a v roce 1904 se usadil na Moravě v Tišnově.
Hlavním výrobním programem byly původně dosické závorové
zámky a visací zámky dle svých vlastních patentů.
Koncem dvacátých let stoupala poptávka po novém
bezpečnostním zámku s cylindrickou vložkou. Výrobu těchto
zámků na “plochý klíč” v Československu blokoval v té době
patent německé firmy Zeiss-Ikon, jehož principem byla vložka s
otvorem pro šroub upevněná z čela zámku.
S odkazem dostupné na: http://www.guard.cz/o-nas/historiefirmy/cz/

V letošním roce také oslavila 100 let působení na
trhu značka FAB.
Značka FAB v letošním roce slaví 100 let svého působení na
českém trhu. Historie značky FAB sahá až do data 9. října
1911, kdy se pánové Fáborský a Šeda rozhodli v Rychnově nad
Kněžnou založit podnik s názvem „Továrna na železné zboží Fáborský a Šeda, společnost s ručením obmezeným“, později FAB.
Do rychnovského podniku se dnes soustředí výroba cylindrických vložek v rámci skupiny ASSA ABLOY z elé Evropy, roční
produkce stoupla na 7 milionů kusů ročně. Nedávno vznikla
kompletně nová vizualizace značky FAB včetně nového balení
všech výrobků a na klíče se vrací původní emblém psa, obnovený symbol důvěry. Dostupné na: http://www.fab.cz/

Chystá se také spolupráce se Společenstvem
kovářů....

Vedení Cechu MZS plánuje oslovení tohoto společenství pro
dohodu o navázání formy a možností spolupráce.

Více informací ve Vánočním čísle zpravodaje.

